
      Sauda brannvesen 

Postadresse Fakturaadresse Besøksadresse  Telefon 

Pb 44 Pb 44 Kyrkjegata  52 78 63 06 957 87 068 - brannmester 

4201 Sauda 4201 Sauda 4200 Sauda  951 65 902 – vakttelefon 948 03 205 - brannsjef 

Søknad om tillatelse til overnatting 

 

1 

Bygning for overnatting Rom 

Adresse: 

Telefon E-post 

   

  

  2 

2 

Ansvarlig for overnattingen Telefon 

Undertegnede erklærer herved at: 

 Overnatting vil foregå i henhold til opplysninger gitt i denne søknad 

 Rømningsveier er lett tilgjengelige og fri for hindringer 

 Røyking og bruk av bar ild vil ikke bli benyttet i bygningen ved overnatting 

 Nattevakter og overnattingsgjester gjøres kjent med branninstruks, rømningsveier, brannmeldere, brannalarmsignal, 

slokkeutstyr og bruken av dette før overnatting finner sted. 

 Alle vakter skal være 18 år eller eldre. Det skal være minst 2 våkne nattevakter mellom 22.00 – 08.00.         

 Dagvakten skal være minst 1 person mellom 08.00 – 22.00. 

 Det skal være navnelister over alle som overnatter/oppholder seg i bygget. 

 

 

-------------------------      ---------------------------------------------------------------------------------- 

Sted og dato                   Underskrift av ansvarlig leder for overnattingen 

3 Nattevakt Telefon 

Nattevakt Telefon 

4 Tidsrom for overnatting 

Antall overnattingsgjester Aldersfordeling fra/til 

 

 

5 

Brannvernleder Telefon 

Undertegnede erklærer herved at: 

 Overnatting skal foregå i henhold til opplysninger gitt i denne søknad 

 Bygning hvor overnatting finner sted er utstyrt med automatiske brannalarmanlegg 

 Rom/lokaler som benyttes til overnatting er utstyrt med røykdetektor tilknyttet brannalarmanlegget 

 Fra rom/lokaler hvor overnatting finner sted, er det adgang til to uavhengige rømningsveier 

 Rømningsveiene er merket med gjennomlyst eller tilstrekkelig belyst markeringsskilt 

 Branninstruks og rømningsplan er satt opp på lett synlige steder 

 

 

---------------------------       --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sted og dato                          Underskrift av brannvernleder 

 

6 

Med hjemmel i brann- og eksplosjonslovens § 7, tillater brannsjefen at det overnattes i ovennevnte bygning, under  

forutsetning av at de organisatoriske og tekniske sikringstiltakene beskrevet i pkt 2 og 5 blir ivaretatt. For øvrig har bruker av 

brannobjektet, eller del av slikt, plikt til å innrette sin virksomhet slik at brann ikke lett kan oppstå og for øvrig på en slik måte  

at sikringstiltak og sikringsinnretninger virker etter sine forutsetninger, jfr. Forebyggendeforskriftens § 2-2. 

 

For Sauda brannvesen den    _____/_____-________                 ______________________________________________ 

 


